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غوارديوال يواصل انتصاراته بمزيج بين الصاعدين واألساسيين.. وبيكام يصالح جماهيره بهدف

برشلونة يفوز على لوس أنجيليس غاالكسي في مباراة جماهيرية
مبزيج بني الصاعدين واألساس����يني، 
بدأ برشلونة جولته في الواليات املتحدة 
استعدادا للموسم اجلديد الذي سيدافع فيه 
عن ثالثيته التاريخية، بالفوز على لوس 
أجنيليس غاالكسي 2-1 في املباراة التي 
جمعت بني الفريقني على ستاد »روز بول« 
في باس����ادينا وحضرها 94  ألف متفرج 
وهو اضخم حشد يحضر مباراة كرة قدم 
في الواليات املتحدة منذ كأس العالم 1994. 
وسجل بيدرو رودريغيز )11( وخيفرين 
س����واريز )67( هدفي برشلونة، في حني 
سجل االجنليزي ديڤيد بيكام )45( هدف 

لوس اجنيليس غاالكسي.
وأقيمت املب����اراة أمام جماهير غفيرة، 
وشهدت املشاركة األولى للظهير األيسر 
البرازيلي ماكس����ويل، املنتقل مؤخرا إلى 
صفوف برش����لونة قادما من إنتر ميالن 
اإليطالي.كما عاد إلى صفوف برش����لونة 
خالل املباراة املدافع املكس����يكي رافاييل 
ماركيز بعد إصابة طويلة والنجم الفرنسي 
تييري هنري، إلى جانب الدوليني العائدين 
من املشاركة في بطولة كأس القارات في 

جنوب أفريقيا.
ومع ذلك لم تكد تظهر املؤشرات األولى 
لتشكيل فريق برشلونة الذي سيخوض 
املوسم املقبل. فالهداف السويدي اجلديد 
زالتان إبراهيموفيتش غائب بسبب خضوعه 
جلراحة في يده اليسرى، لتحرم اجلماهير 
من رؤي����ة الثالثي املرعب اجلديد للمدير 
الفني جوسيب جوارديوال، بينما زاد خليط 
الصاعدين باألساسيني من اللغز الدائر حول 

شكل الفريق في املوسم اجلديد.
في الوقت نفس����ه تواصل����ت الفعالية 
التهديفية لالعبني الصاعدين، حيث سجل 
هدفي الفريق كل م����ن بيدرو رودريجيز 
وجيفرين سواريز في الدقيقتني 11 و67، 
وهما من نتاج فريق الناشئني الذي لعب 
حتى اآلن دور البطولة في مباريات النادي 
الكاتالوني الودية. وسجل النجم اإلجنليزي 
ديڤيد بيكام هدف غاالكس����ي الوحيد في 
الدقيقة 45 من ضربة حرة، ما س����مح له 
بوقف صافرات االستهجان التي عانى منها 
في بداي����ة اللقاء من نحو 94 ألف متفرج 

حضروا املباراة في امللعب.
وأوض����ح غواردي����وال »كان اختبارا 

جيدا بالنسبة لنا. لعبنا أمام فريق كبير 
ترك انطباعا رائع����ا وأجبرنا على تقدمي 
مباراة جيدة. لقد اس����تعدنا اإليقاع بعد 

اإلجازات«.
وعلى خالف غالبية األندية االسبانية 
التي خاضت مباريات االستعداد للموسم 

اجلديد بأفضل العبيها، اليزال بطل الثالثية 
يعتمد على جنومه الصاعدين.

وغواردي����وال الذي نش����أ صغيرا بني 

جدران برشلونة يعرف األهمية التي متثلها 
املشاركة في مباريات مثل لقاء جاالكسي 
بالنسبة لالعبني الصغار. ولهذا لم يهتز له 

جفن وهو يجري التبديالت بني الشوطني 
)لم يبدأ الشوط الثاني أي العب أساسي( 
ويبقي على لغزه حول »برشلونة اجلديد« 

مستمرا.
وتفتح قلة التعاقدات اجلديدة الباب أمام 
االعتقاد باحتفاظ الفريق الكاتالوني بهوية 
لعب مشابهة للفريق الذي حقق النجاحات 
العام املاضي. ومع ذلك، طرح املدير الفني 
الشاب في وقته فكرة التجديد الدائم وهنا 
يكمن اللغز: فبعي����دا عن الظهور الالفت 
للناشئني، اليزال من الصعب استخالص 
ملمح جديد ف����ي طريقة لع����ب الفريق. 
العائدين متأخرين  الدولي����ني  أداء  وكان 
من إجازاتهم محدودا فنيا وبدنيا، سواء 
تشافي هرنانديز أو جيرارد بيكيه حيث 
قدما أداء أقل بكثير من إمكاناتهما ودون 
محاولة لتقدمي مستوى يفوق ما يتطلبه 

املنافس.
لكن ما يجب إبرازه في مباراة غاالكسي 
هو األداء الطيب للظهير األيسر البرازيلي 
ماكس����ويل، املنتقل مؤخ����را إلى صفوف 
برشلونة قادما من إنتر ميالن اإليطالي، 
وعودة املدافع املكسيكي رافاييل ماركيز 
بعد إصابة طويلة في الركبة اليمنى أبعدته 

ثالثة أشهر.
املباراة ش����عار  ورفع غوارديوال قبل 
»علينا جميعا أن نكون فردا واحدا«، في 
إشارة واضحة ملا حدث من اعتزامه الدفع 
بالصاعدين أمام منافس أقل بكثير، بدال من 
الدفع بالفريق الذي سيعتمد عليه أغلب 

فترات املوسم اجلديد.
بدأ جنوم برشلونة في الظهور مجددا، 
لكن الوق����ت اليزال مبك����را للحديث عن 
التشكيل قبل واحد من أكثر املواسم إثارة 
في تاريخ النادي الكاتالوني. فحامل الثالثية 
سيخوض صراعا على ستة ألقاب في املوسم 
اجلديد، إال أنه اليزال مصرا على إبقاء اللغز 
محيطا بتشكيل غوارديوال اجلديد. وانتقلت 
بعثة النادي الكاتالوني بقيادة املدير الفني 
جوسيب غوارديوال إلى مدينة سياتل امس، 
حيث يخوض الفريق في اخلامس من هذا 
الشهر مباراته الثانية في الواليات املتحدة 
أمام نادي سياتل ساوندرز احمللي، وهو 
منافس آخر متواضع ال ينتظر الكش����ف 

عن اللغز أمامه.

رفض ميالن االيطالي عرضا رسميا من تشلسي االجنليزي لشراء العب الوسط 
الدول���ي اندريا بيرلو، وقال ادريانو غالياني نائب رئيس ميالن ان ناديه تلقى 
عرضا »هزيال« من تشلسي تضمن سبعة ماليني استرليني واملهاجم البيروفي 
كالوديو بيتزارو مقابل بيرلو، واضاف لشبكة »سكاي« ايطاليا »ميالن ال ميكنه 
بي���ع احد ركائز الفريق بهذا املقابل الضعيف«، واوضح الرجل الثاني في قلعة 
»الروسونيري«: »مع هذا العرض ميكنني القول ان بيرلو ليس للبيع«، واشار 

تقرير الشبكة الى ان ميالن يقيم العبه الدولي ب� 18 مليون استرليني.

ميالن يرفض عرض تشلسي لضم بيرلو
أحرز منتخب اوكرانيا لقب بطولة اوروبا حتت 19 سنة 
لكرة القدم للمرة االولى في تاريخه بفوزه على نظيره 
االجنليزي 2-0 في املب���اراة النهائية التي اقيمت امس 
في اوكرانيا. وسجل دينيس غارماش )5( وكوركيشكو 

)50( الهدفني.
يشار الى ان كال من فرنسا واسبانيا توجت باللقب 

5 مرات )رقم قياسي(.

أوكرانيا بطلة أوروبا تحت 19 سنة

مهاجم برشلونة تييري هنري مير من العبي لوس اجنيليس غاالكسي بيكام ودالغارزا                             )أ.پ(

غرافيتي العب العام في ألمانيا بحسب النقادالكرات الثابتة.. أول صداع برأس ريال مدريد

توريس: الدوري اإلنجليزي هو األفضل في العالم

ماغات يظهر التواضع بعد أول اختبار حقيقي مع شالكه

هيوز يبدي اهتمامه بالصاعد ديلف

شدد املهاجم االسباني الدولي فرناندو توريس 
على أن الدوري اإلجنليزي املمتاز مازال هو األقوى 
على مستوى العالم. ورغم أن الدوري اإلجنليزي 
يبدو أنه فقد بعض توازنه بعد رحيل عدد من العبيه 
إلى اسبانيا، فإن توريس جنم فريق ليڤربول ليس 
مقتنعا بهذا األمر، ويرى أن الدوري االسباني مازال 
أمامه الكثير من الوقت قبل أن ميكنه االدعاء بشأن 
انتزاع عرش الكرة العاملية من الدوري اإلجنليزي، 
ويعلم توريس متاما ما طبيعة الكرة اإلجنليزية 
واالسبانية، بعدما قضى فترة طويلة مع اتلتيكو 

مدريد قبل أن يرحل إلى »أنفيلد« في 2007.
وقال توري���س للموقع االلكتروني لليڤربول 
»الكرة اإلجنليزية لديها ش���عبية ليس لها مثيل 
في جميع أنحاء العالم، ليس فقط بسبب الالعبني 

لكن أيضا األمر متعلق بالتاريخ واملتعة وأعداد 
املشجعني«. وأضاف »الدوريات األخرى ميكنها تعلم 
الكثير، مبا في ذلك الدوري االسباني، ريال مدريد 
تعاقد مع كاكا وكريستيانو رونالدو، وبرشلونة 
لديه تشافي وليونيل ميسي، لكن الدوري اإلجنليزي 

هو األبرز حقا«.
ويأمل توريس حفر اسمه بأحرف من ذهب في 
تاريخ الدوري اإلجنليزي هذا املوسم، عن طريق 
التتويج بلقب املسابقة. ويعتقد الهداف االسباني 
أن ليڤربول قادر على إحراز األلقاب، مشددا على 
أنه يستقتل إلحراز األلقاب خالل فترة وجوده مع 
فريقه اإلجنليزي، وأوضح »الفوز بلقب الدوري 
هنا سيكون مثل الفوز بلقب كأس األمم األوروبية 

مع اسبانيا في العام املاضي«.

أعرب املدير الفني اجلديد لنادي ش���الكه األملاني 
لكرة القدم فيليكس ماغات عن سعادته بتجاوز أول 
اختبار حقيقي مع فريقه وتخطيه عقبة الدور األول 
في بطولة كأس أملانيا بعد فوزه بأربعة أهداف نظيفة 
على نادي جرمانيا فينديك للهواة واملدرج ضمن الدرجة 
اخلامس���ة. ورفض ماغات الذي حقق أكبر املفاجآت 
بفوزه مع ڤولفسبورغ ببطولة الدوري األملاني خالل 
املوسم املاضي أن يحلل املباراة واكتفى بالقول إن األداء 
كان مقنعا واعترف بأن ش���الكه لن يستطيع اللعب 

بأسلوب ڤولفسبورغ الهجومي وطالب بالصبر على 
الالعبني. في الوقت نفس���ه أكد كڤني كوراني مهاجم 
ش���الكه أن الفوز في أولى املباريات الرسمية اعطى 
الثقة للفريق وأشار إلى أن الفريق بدأ »يهضم« أسلوب 
ماغات في اللعب بطريقة 2-4-4 وأضاف أن الفريق 
يحتاج لبعض الوقت حتى يس���تقر الفكر الهجومي 
في رأس وأقدام الالعبني. اجلدير بالذكر أن ش���الكه 
سيخوض السبت املقبل أول لقاء له في الدوري أمام 

نورنبرج الصاعد من الدرجة الثانية.

روبينيو ينتقد قرار مانشستر سيتي بيع إيالنو
أعرب النجم البرازيلي روبينيو عن خيبة أمله لقرار فريقه مانشستر 
س���يتي االستغناء عن مواطنه إيالنو، وكان مانشستر سيتي وافق 
على بيع إيالنو جلالطة سراي التركي مقابل ثمانية ماليني يورو، في 
محاولة لتعويض بعض املبالغ التي دفعها الفريق هذا الصيف على 
الصفقات اجلديدة، وبعد فشله في ترك بصمته مع فريقه اإلجنليزي 

في املوسم املاضي، كان رحيل إيالنو أمرا متوقعا.
وانتقد روبينيو قرار مانشستر سيتي ببيع زميله الدولي، مؤكدا 
قدرته على تقدمي املزيد للفريق، وأكد روبينيو أنه حاول منع املدرب 
مارك هيوز من املوافقة على بيع ايالنو ولكن محاوالته باءت بالفشل، 
وقال املهاجم البرازيلي لصحيفة »ديلي ميرور« البريطانية »انني 
حزين للغاي���ة لرؤية إيالنو يرحل، ألن���ه كان زميال وكنا أصدقاء 
لسنوات عديدة«، وأضاف »أتفهم القرار ولكني دائما ما كنت أعتقد 
أنه سيصبح جزءا من هذا املشروع، لم أصدق الشائعات أبدا وسأفتقد 

تناول الطعام معا ولقاءتنا املتعددة«.
وأوضح »أمتنى أن يصبح ايالنو ملكا في ناديه اجلديد، سيتي قام 

ببعض التعاقدات العظيمة وأصبح األمر معقدا لبعض الالعبني«.

بالميراس يواصل صدارته للدوري البرازيلي
واصل بامليراس تربعه على قم���ة الدوري البرازيلي لكرة القدم 
بعد فوزه على مضيفه س���بورت 1-0 في افتتاح املرحلة السادسة 
عشرة من البطولة، وفي نفس املرحلة تغلب بوتافوجو على ضيفه 
بارويري 2-1، ودفع سبورت ثمن اخطاء العبيه بعد طرد هاميلتون 
في الدقيقة 62 بس���بب اخلشونة، قبل ثمان دقائق من احراز زميله 

برونو هدف اللقاء الوحيد بطريق اخلطأ في مرمى فريقه.
ورفع بامليراس رصيده بهذا الفوز الى 34 نقطة في املركز االول، 

وجتمد رصيد سبورت عند 13 نقطة في املركز السابع عشر.
وف���ي املباراة الثانية خطف بوتافوجو نقاط املباراة الثالث امام 
بارويري الصاعد هذا املوسم وصاحب النتائج الطيبة، بفضل هدف 
ليم���ا في الوقت بدل الضائع، وكان ليما قد افتتح ايضا التس���جيل 
لفريقه في الدقيقة 36 قب���ل ان يتعادل كاريكا لبارويري مع نهاية 
الشوط االول، ورفع بوتافورجو رصيده الى 19 نقطة في املركز الثالث 
عشر، وجتمد رصيد بارويري عند 22 نقطة في املركز الثامن، وتقام 
اليوم سبع مباريات في اطار نفس املرحلة جتمع اتلتيكو مينيرو مع 
كوريتيبا وفالمنجو مع ناوتيكو وفيتوريا مع ساو باولو وجرمييو 
مع كروزيرو وكورينثا يانز مع افاي وس���انتو اندريه مع جوياس 

واتلتيكو باراناينسي مع فلومينينزي.

سانتوس تعاقد مع مارتا
أعلن نادي س���انتوس البرازيلي لكرة القدم رسميا تعاقده على 
سبيل اإلعارة ملدة 3 أشهر مع النجمة البرازيلية مارتا، احلائزة على 
جائزة أفضل العبة في العالم من االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أعوام 2006 و2007 و2008. وأشار موقع »غلوبوسبورتي« الرياضي 
إلى أن الالعبة التي نالت امليدالية الفضية في دورتي األلعاب األوملبية 
أثينا 2004 وبكني 2008، وتلعب في الوقت نفسه مع لوس اجنيليس 
سول االميركي، سترتدي القميص رقم 10 الذي سبق وأن حمله في 
فريق الرجال بالنادي النجم السابق بيليه. وأضاف املوقع أن »حفل 
ترحيب كبير« بانتظار مارتا (23 عاما(، التي ستخوض مع فريقها 

اجلديد بطولتي كأس ليبرتادوريس النسائية وكأس البرازيل.
وتخوض مارتا حاليا مع لوس أجنيليس س���ول النسخة األولى 

من دوري كرة القدم األميركي للسيدات.
وقال رئيس النادي البرازيلي مارسيلو تيكسيرا: »سانتوس كان 
لديه بيليه وصنع تاريخا في كرة القدم العاملية. اآلن بقدوم مارتا، 
سنصنع تاريخا أيضا في كرة القدم النسائية. نتمنى لها أن تسير 
في الكرة النس���ائية على خطى امللك )بيليه( وأن تكون فترتها مع 

فريقنا حافلة باالنتصارات«.

أكد م���ارك هيوز مدرب مانشس���تر س���يتي 
اإلجنليزي اهتمامه بضم فابيان ديلف العب خط 
وس���ط املنتخب اإلجنليزي حتت 21 عاما ونادي 
ليدز يونايتد. وجذب ديلف )19 عاما( اهتمام أندية 
الدوري اإلجنليزي املمتاز هذا املوسم، حيث تردد أن 
إيفرتون وأستون فيال تقدما بعرض لضم الالعب 

ولكنهما قوبال بالرفض. وأعرب هاري ريدناب مدرب 
توتنهام مؤخرا عن إعجابه بالالعب الصاعد قبل 
أن ينضم هيوز لقائمة املعجبني بديلف. وأش���ار 
هيوز، بعد التعادل مع بارنسلي 1/1، إلى أن سيتي 
مهتم بضم الالعب، مضيفا »لدينا اهتمام باألمر، 

إنه العب صاعد جنح في جذب انتباهنا«.

مهاجم ڤولفسبورغ غرافيتي يسدد بكعب قدمه في مرمى بايرن ميونيخ املوسم املاضيجنم ريال مدريد اجلديد رونالدو يسدد ركلة جزاء في مرمى ليغا ديبورتيڤو        )رويترز(

تركت املشاركة في بطولة كأس السالم الودية 
لكرة القدم نادي ريال مدريد االسباني، وهو يعاني 
من أول »صداع« له في عهد املدرب اجلديد التشيلي 

مانويل بيليغريني: أال وهو الكرات الثابتة.
فبعيدا عن القيمة التي استثمرها النادي امللكي 
حتى اآلن، والتي فاقت حاجز 200 مليون يورو، 
في التعاقد مع العبني جدد من قماشة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا، بات واضحا 
ان هاجس القلق األول لدى بيليغريني س���يكون 

الشق الدفاعي.
فقد عانى ريال مدريد أمام يوڤنتوس اإليطالي 
وهو يلقى خسارته األولى في مرحلة استعداداته 
للموس���م اجلدي���د، بينما تأكدت بش���كل نهائي 
الصعوبات التي يعانيها الفريق في التعامل مع 
الكرات الثابتة. بل إن شباك النادي امللكي اهتزت 
خ���الل البطولة الودية 5 مرات جميعها عبر تلك 

اللعبة.
وكان جالدو فريق العاصمة هم املغربي هشام 
بوشروان هداف االحتاد السعودي ومهاجم پاراغواي 

إنريكي فيرا العب ليغا دي كيتو بطل اإلكوادور 
)هدفني( واملدافع اإليطالي احملنك فابيو كاناڤارو 
واملدافع البوسني حسن صالح حميديتش. وازدادت 
املشكلة وضوحا بعد أن أدخل الالعبون األربعة 

تلك الكرات إلى الشباك بالرأس.
وقال بيليغريني بعد مباراة يوڤنتوس »ليس 
من الطبيعي أن يستقبل الفريق 5 أهداف من كرات 
ثابتة. لكننا في هذه املرحلة نعمل قليال واستشعار 

خطورة األمر يجب أال يزيد على احلد«.
في الوقت نفسه، البد من االنتباه إلى أن ريال 
مدريد لم يس���تفد بعد من جمي���ع العبي دفاعه 
املنتظ���ر. فاملدافعان راوول ألبي���ول املنتقل من 
ڤالنسيا وس���رخيو راموس واحلارس األساسي 
إيكر كاس���ياس انضموا منذ أقل من أسبوع فقط 
إلى تدريبات الفريق، بينما لم مير على انضمام 
ألفارو أربيلوا الوافد من صفوف ليڤربول اإلجنليزي 
أكثر من يومني. وبذلك يكون البرتغالي بيبيه هو 
الالعب الوحيد من األساسيني في اخلط اخللفي 

الذي شارك في مباريات الدورة الودية.

اختارت مجموعة من النقاد املختصني بكرة القدم 
البرازيلي غرافيتي مهاجم نادي ڤولفسبورغ بطل 
الدوري االملاني، العب العام في املانيا، وذلك في 
استفتاء اجرته صحيفة »كيكر« احمللية ويصدر 
اليوم. وحصل غرافيتي الذي توج هدافا للدوري 
برصيد 28 هدفا على 331 صوتا مقابل 171 صوتا 
ملاريو غوميز مهاجم شتوتغارت الذي انتقل الى 
بايرون ميونيخ هذا الصيف لقاء 35 مليون يورو، 
و169 صوتا لزميله في هجوم ڤولفسبورغ البوسني 
ايدن دزيكو الذي اختاره زمالؤه الالعبون في يونيو 
املاضي افضل العب في املوسم املاضي. وسيخلف 
غرافيتي )30 عاما( الذي انتقل الى ڤولفسبورغ 

قادما من لومان الفرنسي عام 2007، صانع العاب 
بايرن ميونيخ الفرنس���ي فران���ك ريبيري الذي 
توج باجلائزة العام املاضي ولكنه حل في املركز 
اخلامس هذا العام ونال 65 صوتا. وبات غرافيتي 
ثالث اجنبي يحرز هذه اجلائزة منذ انشائها عام 
1960، وسبقه الى ذلك ريبيري، ومواطنه ايلتون 
عام 2004. وكما كان متوقعا نال فيليكس ماغات 
مدرب ڤولفسبورغ الذي سيتولى تدريب شالكه 
هذا املوسم على جائزة افضل مدرب برصيد 778 
صوت���ا، مقابل 65 صوتا ملارك���وس بابل مدرب 
شتوتغارت و23 صوتا للسويسري لوسيان فافري 

مدرب هيرتا برلني.


